
Ringverificateur
Het doel en de taken van een ringverificateur worden 
in dit document beschreven.

Noot: in dit document slaan de termen ringpresident, 
ringverificateur, en ringadministrateur ook op dezelfde 
roepingen in het district en het zendingsgebied. De term 
verificatiecomité van de ring slaat ook op de verificatieco-
mités van het district en het zendingsgebied. De term 
administrateur slaat op administrateurs en hun assistent- 
administrateurs die medeverantwoordelijk zijn voor de 
financiën. De term unitleider verwijst naar de bisschop, 
gemeentepresident, ringpresident of districtspresident. 
De term ring slaat ook op districten. De term wijk slaat 
ook op gemeenten.

1. DOEL
Een ringverificateur controleert in opdracht van het veri-
ficatiecomité van de ring de financiële administratie van 
de ring en wijk om na te gaan of bijdragen goed geboekt 
worden, de kerkelijke gelden goed beheerd en bewaakt 
worden, en de financiële rapporten volledig en goed inge-
vuld worden. Als de ringverificateur vaststelt dat men zich 
niet aan de kerkelijke richtlijnen en procedures houdt, 
rapporteert hij zijn bevindingen aan het verificatiecomité 
van de ring. Aan de hand van deze informatie stelt het 
verificatiecomité van de ring instructies op die de pries-
terschapsleiders en administrateurs sterken én de heilige 
kerkgelden beschermen.

Zie Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, 34.6, ChurchofJesusChrist 
.org voor advies over wie de functie van ringverificateur 
mag vervullen en hoe hij wordt geroepen.

2. TAKEN
De vier belangrijkste taken van een ringverificateur zijn:

1. De financiële risico’s van de ring en de kerkelijke 
financiële richtlijnen en procedures begrijpen.

2. Tijdige verificaties van hoge kwaliteit uitvoeren.

3. Tijdens een verificatie beknopte instructie geven.

4. Alle procedurefouten aan het verificatiecomité van 
de ring rapporteren.

2.1 De financiële risico’s van de ring  
en de kerkelijke financiële richtlijnen en  
procedures begrijpen
Een ringverificateur ontvangt geregeld instructie van 
leden van het verificatiecomité van de ring of van ande-
ren die door dat comité zijn aangewezen. Door deze 
instructie begrijpt de ringverificateur de kerkelijke finan-
ciële richtlijnen en procedures, de verificatieprocedure, 
en de specifieke financiële risico’s binnen de ring. Wan-
neer het verificatiecomité van de ring een ringverifica-
teur aan de ring of een specifieke wijk toewijst, geeft het 
comité hem de benodigde aanwijzingen, achtergrondin-
formatie, hulpmiddelen en instructie om de verificaties 
goed te kunnen uitvoeren.

Een ringverificateur hoort zich daarnaast ook zelfstan-
dig voor te bereiden op doeltreffende verificaties. Hij 
hoort de artikelen over verificaties, kerkfinanciën en het 
Verificatiesysteem unitfinanciën (LUFAS) in het Help-
centrum op ChurchofJesusChrist.org door te nemen 
(klik op de pagina Helpcentrum op Administratie en 
vervolgens op Financiën, of klik op Administratie 
en vervolgens op Financiële verificaties). Hij moet 
de oefenverificaties in LUFAS uitvoeren, de papieren 
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verificatieformulieren doornemen, en alle overige 
informatie bekijken die hij van het verificatiecomité van 
de ring heeft gekregen. De oefenverificaties doen en de 
papieren verificatieformulieren doornemen zijn beide 
een goede manier om zowel de verificatieprocedure als 
de verificatievragen beter te kennen en begrijpen.

2.2 Tijdige verificaties van hoge  
kwaliteit uitvoeren

VERIFICATIES TIJDIG UITVOEREN
Verificaties worden online (met LUFAS) of op papier 
(afgedrukt met LUFAS) uitgevoerd. Een ringverificateur 
hoort LUFAS te kunnen gebruiken om de online verifica-
ties uit te voeren of de papieren verificatieformulieren af 
te drukken.

Er zijn elk jaar twee verificatierondes. De eindejaarsveri-
ficaties beginnen vanaf 15 januari, worden vóór 15 maart 
ingediend en beslaan de transacties van 1 juli tot en met 
31 december van het voorgaande jaar. De midjaarsverifi-
caties beginnen vanaf 15 juli, worden vóór 15 september 
ingediend en beslaan de transacties van 1 januari tot 
en met 30 juni van het lopende jaar. De ringverificateur 
voltooit de verificaties voor de eindejaarsverificatie eind 
februari en voor de midjaarsverificatie eind augustus. 
Dan heeft het verificatiecomité van de ring vijftien dagen 
om de verificaties na te kijken en in te dienen.

De ringpresident kan een tussentijdse verificatie verzoe-
ken, bijvoorbeeld na aanstelling van een nieuwe ringpre-
sident of bisschop. Zo’n verificatie gebeurt op papier en 
wordt niet ingestuurd; ze is alleen voor het verificatieco-
mité van de ring en de leiders bedoeld.

VERIFICATIES VAN HOGE KWALITEIT UITVOEREN
Een verificatie van hoge kwaliteit begint met een 
gebed en wordt onder de leiding van de Heilige Geest 
uitgevoerd.

Voor verificaties van hoge kwaliteit moet een ringveri-
ficateur op de hoogte zijn van de kerkelijke financiële 
richtlijnen en procedures, ook de procedures voor dat 
gebied. Hij moet voldoende tijd inplannen om de finan-
ciële administratie grondig te controleren en gedetail-
leerde bevindingen te noteren. Verificaties van hoge 
kwaliteit duren meestal tussen de een en twee uur.

Elk gedeelte van de verificatie begint met instructies 
voor de verificateur. Deze instructies verklaren het doel 
van dat verificatiegedeelte en geven aanwijzingen om 
dat doel te bereiken. De meeste verificatievragen wor-
den door aanvullende instructies gevolgd die specifieke 
aanwijzingen en aandachtspunten bevatten. De ring-
verificateur dient tijdens elke verificatie alle instructies 
zorgvuldig te lezen en op te volgen. Hij hoort elke verifi-
catievraag precies te stellen zoals die geschreven staat. 
Vragen anders verwoorden, kan minder doeltreffende 
verificaties tot gevolg hebben.

Beleids-  en procedurecontrole. Het eerste verifica-
tiegedeelte, ‘Beleids-  en procedurecontrole’, biedt de 
ringverificateur de kans om vast te stellen of de unitlei-
der en de administrateur de door de kerk goedgekeurde 
financiële procedures begrijpen en toepassen. De ring-
verificateur stelt elke vraag in dit gedeelte precies zoals 
die geschreven staat. De antwoorden die de unitleider 
en de administrateur geven, bieden de ringverificateur 
inzicht in hun begrip en naleving. Als een unitleider of een 
administrateur de kerkelijke financiële richtlijnen en procedu-
res niet begrijpt of niet toepast, loopt hij de volgende risico’s: 
hij kan kerkgelden verliezen of misbruiken; hij kan verdacht 
of beschuldigd worden door leden van wie de bijdragen 
verkeerd zijn verwerkt; of hij kan in de verleiding komen om 
iets te doen wat niet zou zijn gebeurd als hij de richtlijnen en 
procedures nauwgezet had gevolgd.

Toetsen. De gedeeltes met genummerde vragen na 
‘Beleids-  en procedurecontrole’ worden als de toetsge-
deeltes beschouwd. Waar de ringverificateur voor het 
gedeelte ‘Beleids-  en procedurecontrole’ de antwoorden 
van de unitleider en de administrateur op de verificatie-
vragen noteert, controleert hij bij de toetsgedeeltes het 
beschikbare bewijs, zoals specificatieblaadjes, facturen 
en kwitanties, om te bepalen of de door de kerk goedge-
keurde procedures zijn gevolgd.

Instructies voor het uitvoeren van ring-  en wijkveri-
ficaties, en gedetailleerde informatie over specifieke 
verificatiegedeeltes kunt u in het Helpcentrum op 
ChurchofJesusChrist.org vinden. Klik op de pagina 
Helpcentrum op Administratie en vervolgens op 
Financiële verificaties. U wordt gevraagd om in te log-
gen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw 
kerkaccount.
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2.3 Tijdens een verificatie beknopte 
instructie geven
Als een ringverificateur tijdens een verificatie ontdekt 
dat een kerkelijke financiële richtlijn of procedure niet 
wordt gevolgd, rapporteert hij dit probleem bij de 
verificatieresultaten. Zo’n probleem wordt een procedu-
refout genoemd. Voordat een unitleider een verificatie 
ondertekent die procedurefouten bevat, moet hij die 
fouten begrijpen en een plan opstellen om ze te verhel-
pen zodat ze niet opnieuw plaatsvinden. Die plannen 
worden verbeterpunten genoemd en zij worden ook in de 
verificatieresultaten opgetekend.

De ringverificateur zorgt dat de unitleider en de admi-
nistrateur elke procedurefout begrijpen en inzien 
waarom de niet- gevolgde beleidslijn of procedure 
belangrijk is. De ringverificateur mag de unitleider van 
advies dienen wanneer die de verbeterpunten opstelt. 
De ringverificateur moet echter wel opletten dat hij 
alleen instructie geeft die door het verificatiecomité 
van de ring of de ringadministrateur is gecoördineerd 
of door hen is goedgekeurd. Anders riskeert de ring-
verificateur dat hij tegenstrijdige of niet- goedgekeurde 
financiële werkwijzen in de ring introduceert.

2.4 Alle procedurefouten aan het  
verificatiecomité van de ring rapporteren
De ringverificateur vertegenwoordigt het ringpresidium 
wanneer hij een wijk of de ring verifieert. Bij het minste 
probleem dat hij vaststelt, hoort hij dit aan het verifica-
tiecomité van de ring te rapporteren. Met die volledige, 
accurate en tijdige rapportage kan het verificatiecomité 
van de ring alle financiële risico’s van de ring doeltref-
fend evalueren en aanpakken.

Een ringverificateur rapporteert zijn bevindingen op een 
of meer van de volgende wijzen aan het verificatiecomité 
van de ring:

• Voor elke procedurefout gedetailleerde 
bevindingen noteren. Wanneer de ringverifica-
teur een procedurefout vindt, beantwoordt hij die 

verificatievraag met ‘Nee’. Of hij de verificatie nu 
online of op papier uitvoert, hij maakt een duidelijke 
en volledige beschrijving van de fout. Hij vermeldt 
in detail de soort, de omvang en de oorzaak van de 
fout, indien de oorzaak bekend is.

• Aanvullende opmerkingen verschaffen door 
die aan het papieren formulier te nieten of ze in het 
gedeelte ‘Opmerkingen van de ringverificateur’ op 
de pagina met verificatieresultaten van een online 
verificatie in te voeren. Als een ringverificateur 
bedenkingen heeft die niet in de verificatie aan de 
orde komen, hoort hij die in detail aan het verifica-
tiecomité van de ring kenbaar te maken.

• In vergaderingen van het verificatiecomité van 
de ring rapporteren.

Een ringverificateur hoort de beslissingen van de 
unitleider inzake betalingen uit de vastengaven of uit de 
begroting niet in twijfel te trekken. De unitleider bezit de 
priesterschapssleutels om deze beslissingen te nemen. 
Als de verificateur echter denkt dat de financiële richt-
lijnen of de welzijnsbeginselen niet worden nageleefd, 
hoort hij zijn bedenkingen aan het verificatiecomité van 
de ring kenbaar te maken.

Als een ringverificateur tijdens de verificatie misbruik van 
kerkgelden vermoedt of ontdekt, stelt hij onmiddellijk de 
voorzitter van het verificatiecomité van de ring in kennis. 
Doorgaans werkt de verificateur de verificatie af vóór hij 
de voorzitter op de hoogte brengt. De voorzitter van het 
verificatiecomité van de ring of de ringpresident neemt 
dan contact op met de afdeling verificatie van de kerk of 
de gebiedscontroller. Die geeft dan verdere instructies.

2.5 Vertrouwelijkheid bewaren
De laatste taak van een ringverificateur is om vertrou-
welijkheid te bewaren. Omdat ringverificateurs met 
hoogst vertrouwelijke informatie werken, moeten zij 
altijd de verplichting indachtig zijn om vertrouwelijke 
zaken met niemand dan de leden van het verificatieco-
mité van de ring te bespreken.


